OBEC SVOJŠÍN
obecní úřad
Svojšín č.p. 135, 349 01 Stříbro
tel. 374 693 112

e-mail: obec@svojsin.cz

Výroční zpráva Obce Svojšín
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

za rok 2010

Tato výroční zpráva je zpracována v souladu s ust. § 18 zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a hodnotí
období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.
V roce 2010 byly Obecním úřadu ve Svojšíně podány čtyři písemné žádosti
o poskytnutí informace.
Žádost ze dne 1.3.2010 směřovala k poskytnutí informací týkajících se investičních
plánů Obce Svojšín na rok 2010. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno a informace
poskytnuta dne 3.3.2010.
Žádostí ze dne 21.5.2010 byly požadovány informace o rozpočtu Obce Svojšín na rok
2010. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona byl poskytnut údaj k vyhledání informace, neboť
žádost směřovala k poskytnutí zveřejněné informace.
Žádostí ze dne 18.10.2010 byla požadována informace o tom, zda se na území Obce
Svojšín konalo místní referendum. Informace byla poskytnuta dne 21.10.2010.
Žádostí ze dne 6.12.2010 byly požadovány informace o působnosti Obce Svojšín
a jí vlastněných či zřizovaných složek. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno a informace
poskytnuta dne 7.12.2010.
Informace byly žadatelům poskytnuty ve všech případech bez finanční náhrady.
Do výroční zprávy nejsou zahrnuty případy, kdy žádost neobsahovala náležitosti ve
smyslu § 14 odst. 2 zákona (žádost není žádostí ve smyslu zákona). Do výroční zprávy tak
nejsou zahrnuty dotazy učiněné osobně, telefonicky či jinou formou, pokud se nejednalo
o kvalifikované podání podle § 14 odst. 2 zákona. Žadatelům byly průběžně poskytovány
také informace, které se sice přímo nevztahují k působnosti povinnému subjektu, ale jsou
povinnému subjektu známy a jejich poskytnutí nebrání žádné omezení.
Obecní úřad nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci. Z toho
důvodu také nebylo podáno žádné odvolání, ani nebylo zahájeno řízení o sankcích za
nedodržování zákona.

Aktivní zveřejňování informací orgánů obce bylo prováděno s využitím úřední desky
obecního úřadu, Svojšínského zpravodaje a prostřednictvím webových stránek obce.

Ve Svojšíně dne 25. ledna 2011
Karel Petráň
starosta obce
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